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ليسانس:قمهند يقكشاورزي،قگر يشقآ ياري،قد نشگاهقفردو يقمشهدق( )0338-0381ق
عنوان پاياننامه:ق رنامبقن يسيق"نرمق فز رقطر حيقكانالقهايقغيرقفر ايشي"ق(تحتقويندوز) ق
فوق ليسانس:قمهند يقآب،قگر يشقآ ياريقوقزهكشي،قد نشگاهقشهركردق(0311قتاق )0311ق
عنوان پاياننامه:ق تفادهق زقآلگ ريتمقت زنق نرژيق طحيقزمينق()SEBALق ر يقتخمينقتبخيروتعرققپستبقدرقشر يطقتنشقش ري ق
زمينآمار،قپ ششقگياهي،قتبخيرقوقتعرق،قتغييرق قليم" ق
كلمات كليدي مورد مطالعه:قق" نجشق زقدور،ق،GISقش ري،ق ق

مقاالتق ر ئبقشده/چاپقشدهقدرقكنفر نسهايقد خلي :ق
 .0عبد للهيقج،.ك.قدشتكيانق،قف.قدهقانيق،قم.ح .رحيميان،ق،0381ق ر ئبقروشيق ر يقتهيبقنقشبقپار مترهايقخاكق زقطري ق
طيفق نجي،قنهمينقكنفر نسقعل مقخاكق ير ن،،قمجم عبقمقاالتق،قجق1ق،قص686ق.
 .1عبد للهيقج،.قم.ح .رحيميان ق،قم.ر.قميرجليليق،قم.ر.قعربقز دهق،ق،0381ق رر يقتغيير تقزمانيقپ ششقگياهيقشهريق اق
كارگيري قتكنيك ق نجش ق ز قدور قجهت ق عمال قمديريتقهاي قصحيح قكشاورزي ،قچهارمين قكنفر نس قعلمي قپژوهشيق
كشاورزي،قچكيدهقمقاالت،قصق80ق .ق
 .3عبد للهيقج،.قم.ح .رحيميان،ق .ع .قكريمي،ق،0381قق كارگيريقرگر ي نقچندگانبقدرقآناليزق طالعاتقماه رهق يقجهتق
تهيبقنقشبقدرصدقپ ششقگياهي،قهشتمينقكنفر نسقآمارقق ير ن،قچكيدهقمقاالت،قصق061ق .ق
 .1عبد للهيقج،.قم.ح .رحيميان،ق، 0381ق كارگيريق نجشق زقدور قدرقشنا ايي قپتانسيلهايقپايينقد تقح زهقكرخبق زق
ديدگاهقت عبقكشاورزي،ققدومينقكنفر نسقمديريتقمنا عقآبق ير ن،قچكيدهقمقاالت،قصق .013ق
 .1عبد للهي،قج،.قم.ح .رحيميان،ق .قكريمي،قم.قعبد للهي،ق،0386قتر يمقنقشبقهد يتق لكتريكيقخاكق اق كارگيريقرگر ي نق
چندگانبقوق تفادهقتلفيقيق زق طالعاتقماه رهق يقوقصحر يي،قدهمينقكنگرهقعل مقخاكق ير ن،قمجم عبقمقاالت،قص-013
 .011ق
 .6عبد للهي ،قج،.قم.ح .رحيميان،قم.قعبد للهي،ق،0386ق نتخابق هترينق متد دق ر يق يجادقتر نسكتقنم نبق رد ريق بقكمكق
رر يقتغيير تقطيفيقدرق اندهايقتصاويرقماه رهق ي،قدهمينقكنگرهقعل مقخاكق ير نقمجم عبقمقاالت،قصق .133-131ق
 .3عبد للهي ،قج ،.قم.ح .رحيميان ،قف .ققادري ،قم .قعبد للهي ،ق ،0386ق كارگيري ق نجش ق ز قدور قدر ق عمال ق تر تژي قنم نبق
رد ريققضاوتيقجهتقمطالعبقميكرو رگا نيزمهاقدرق ك يستمهايقمختلفقخاك،قدهمينقكنگرهقعل مقخاكق ير نقمجم عبق
مقاالت،قصق.131-136ق
 .8رحيميان م.ح ،.ق، 0388ق رر يقنقشقپ ششقگياهيقدرقپايشقوق رزيا يقش ريقخاكقت طق نجشق زقدور،قمجم عبق
مقاالتقيازدهمينقكنگرهقعل مقخاكق ير ن،قصق.611-616
 .1پ رمحمدي قس،.قم .قت .قد ت ر ني،قم.ح .رحيميان،ق، 0386ق رزيا يق قتصاديقت ليدقآبقشيرينقت طقروشهايقمختلفق
ش ريقزد ئيقآ هايقنامتعارف،قكنفر نسق ينق لملليقشيرينق ازيقآبقدريا،قتهر نق
 .01پ رمحمدي قس،.ح.قملكيقنژ د،قم .ح .رحيميان،قس.قپ رمحمدي،ق،0386قتصحيحقضريبقگياهيقوقشاخصقعملكردقدرق
مطالعات قكم قآ ياري قجهت ق تفاده قدر قمدل ق ،CROPWATقهمايش قمنطقب ق ي قخشكسالي قو قر هكارهاي قمقا لب ق ا قآن،ق
د نشگاهقآز دق يرجند.

ق
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 .00پ رمحمدي قس ،.قم .قت .قد ت ر ني ،قم.ح .رحيميان ،ق ،0386ق معرفي قروش قش ري قزد ئي قجهت ق هره ق رد ي ق ز قآ هايق
نامتعارفقدرقم قعقخشكسالي،قهمايشقمنطقبق يقخشكساليقوقر هكارهايقمقا لبق اقآن،قد نشگاهقآز دق يرجند ق
 .01پ رمحمدي قس ،.قم.ح .رحيميان ،ق ،0383قتعميم قپذيري قمكاني قپار مترهاي ق قليمي ق ا ق كارگيري ققا ليتهاي ق يستمق
طالعاتقجغر فيايي،قهمايشق امانبق طالعاتقمكانيق(،)GIS87قد نشگاهقآز دق الميقو حدققزوين.ق
 .03پ رمحمدي قس،.قم .قت .قد ت ر ني،قم.ح .رحيميان،ق،0383ق تفادهق هينبق زقرو نا هايقمناط قخشكقجهتق تفادهقدرق
كشاورزيقپايد ر،ق ولينقهمايشقمليقت عبقوقكشاورزيقپايد رقدرق ير ن،قد نشگاهقآز دق الميقو حدقش شتر .ق
 .01پ رمحمديقس،.قم.قح.قمبين،قم.ح .رحيميان،ق،0383ق رر يقروندقخشكساليقوقپار مترهايق قليميقم ثرق رقآنق اق تفادهق
زقشاخصقRDIقدرقمنطقبقز ل،قكنفر نسق ينق لملليق حر نقآب،قد نشگاهقز لق
 .01پ رمحمديقس،.قم.قت.قد ت ر ني،قم.ح .رحيميان،ق،0383ق رر يقتنا بقكيفيقآبققن تقشهر تانقميبدقجهتقآ ياريق
اق كارگيريقمدلق،wetsuitقدومينقهمايشقمليقمديريتقشبكبقهايقآ ياريقوقزهكشي،قد نشگاهقشهيدقچمر نق ه زق
 .16پ رمحمدي قس ،.قم.ح .رحيميان ،ق ،0383ق رر ي قنقش قآلگ ريتم ق SEBALقدر ق رنامب قريزيهاي قآ ياري قو ق صالح قق نينق
مر طق بقآب،ق ولينقهمايشقمليقفناوريهايقن ينقدرقكشاورزيققومنا عقطبيعي،قد نشگاهقآز دقرشت ق
 .03پ رمحمدي قس،.قم .قت .قد ت ر ني،قم.ح .رحيميان،ق،0388ق رر يقر طبق ينق قليمقوقرژيمقجريانهايقم ج دقدرقمناط ق
مختلفقدرق ير نق،قهمايشقمليقعل مقوقمهند يقآ خيزد ريق ير ن،قد نشگاهقگرگان .ق
 .08پ رمحمدي قس،.قم.ح .رحيميان،ق،0388قمطالعبقخشكساليقدرقح زهقهايقآ خيزقمناط قخشكقوقك هستانيق اق تفادهق
زقشاخصق SPIق(مطالعبقم ردي:قح زهقمنشادقدرق تانقيزد)ق،قهمايشقمليقعل مقوقمهند يقآ خيزد ريق ير ن،قد نشگاهق
گرگان ق
 .01پ رمحمدي قس ،.قم.ح .رحيميان ،ق ،0388قپهنب ق ندي قخشكسالي قو قتعين قمناط قخطر قخيز ق تان قيزد ق ا ق تفاده ق زق
شاخصهاي ق RDIق قو ق ،SPIقدومين قهمايش قملي ق قخشكسالي قو قر ههاي قمديريت قآن ق ،قمركز قتحقيقات قكشاورزي قو قمنا عق
طبيعيق صفهان .ق
 .11پ رمحمدي قس،.قم.ح .رحيميان،ق،0388ق تفادهق هينبق زقرو نابقهايقخروجيق زقح زهقهايقخشكقوقك هستانيقجهتق
مقا لب ق ا قخشكسالي( قمطالعب قم ردي :قح زه قمنشاد) ،قهمايش قمقا لب ق ا قخشكسالي ،قشير ز ،ق اجگاه ,ق قد نشگاه قشير ز،ق
پژوهشكدهقمليقمطالعاتقخشكسالي
 .10پ رمحمدي قس،.قم.ح .رحيميان،ق،0388ق تعيينقشاخصقكار ييقمصرفقآبقگندمقت طق لگ ريتمقت زنق نرژيق(مطالعبق
م ردي:قدشتقآز دگان،ق تانقخ ز تان)،قهمايشقمليق حر نق بقدرقكشاورزيقوقمنا عقطبيعي،قد نشگاهقآز دقشهرقري
 .11پ رمحمدي قس ،.قم.ح .رحيميان ،ق ،0388ق رر ي قع مل ق تمسفري قم ثر ق ر قپ شش قگياهي قمر تع ق ا ق تفاده ق ز قتصاويرق
ماه رهق يقم ديس،قچهارمينقهمايشقمليقمرتعقوقمرتعد ري،قد نشگاهقتهر ن،قص.ق .161ق
 .13پ رمحمدي قس،.قس.قم.ق خ يقمير بق اشي،قم.ح .رحيميان،ق،0388قتعيينقتبخيرقوقتعرققو قعيقگندمقت طقآلگ ريتمق
ت زنق نرژيق(مطالعبقم ردي:قدشتقآز دگان،ق تانقخ ز تان)،قدهمينق مينارقآ ياريقوقكاهشقتبخير،قد نشگاهقكرمان ق
 .11پ رمحمديقس،.قع.قطالبي،قم.ح .رحيميان،ق،0388ق نجامقآناليزقحسا يتققع ملقم ثرق رقتبخيرقوقتعرقق بقكمكقمعادلبق
فائ ق–قپنمنق–قمانتيثق(قمطالعبقم ردي:ق يستگاهقيزد)،قدهمينق مينارقآ ياريقوقكاهشقتبخير،قد نشگاهقكرمان ق
 .11پ رمحمديقس،.قم.قت.قد ت ر ني،قس.قع.قم.قچر غي,قم.قح.قمختاري،قم.ح .رحيميان،ق،0388قتعيينق جز يق يالنقآبقدرق
ح زهقهايقخشكقوقك هستانيقجهتقمديريتق هينبقمنا عقآبق(مطالعبقم رديقح زهقمنشاد) ،قدهمينق مينارقآ ياريقوق
كاهشقتبخير،قد نشگاهقكرمان ق
 .16پ رمحمدي قس ،.قم.ح .رحيميان ،ق ،0388قكار رد ق نجش ق ز قدور در قتعيين قنياز قآ ي قدر قشر يط قتنش قهاي قمحيطي ق(ق
ولينقهمايشقمليقتنشهايقمحيطيقدرقعل مقكشاورزي،قد نشگاهق يرجندق ق
ق
مطالعبقم رديقدشتقآز دگان)،ق
 .13پ رمحمديقس،.قم.ح .رحيميان،ق،0388ق يجادقتعادلق ينقمنا عقوقمصارفقآبقدرق خشقكشاورزيق اق تفادهق زق لگ ريتمق
بال,قهمايشقمليق لگ هايقت عبقپايد رقدرمديريتقآب,قمشهدقشركتقمشاورينقمهابقثامن ق
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 .18خ ي قمير ب ق اشي قس .قم ،.ق قس .قپ رمحمدي ،قم.ح .رحيميان ،ق ،0388قپهنب ق ندي قتبخير قو قتعرق قپتانسيل ق ب قكمكق
تكنيكق امانبق طالعاتقمكانيق(مطالعبقم ردي:ق تانق صفهان),قهمايشقمليق صالحق لگ يقمصرفق اقرويكردقكشاورزيقوق
منا عقطبيعي,قد نشگاهقز ل
 .11پ رمحمدي قس ،.قم.ح .رحيميان ،ق ،0388قمديريت ق هينب ق تحصال قآب ق ز قرودخانب قدر قشر يط قخشكسالي ق ب قكمكق
نجشق زقدورق(مطالعبقم ردي:قرودخانبقكرخب،قدشتقآز دگان) ،قهشتمينق مينارق ينق لملليقمهند يقرودخانبق ،ه ز،ق
د نشگاهقشهيدقچمر نق ق
 .31پ رمحمدي قس،.قم.ح .رحيميان،ق،0381قتامينقآبقم ردقنيازق ر يقحفظقتعادلق ك يستمهايقطبيعيقوقكشاورزيق اق
تفادهق زق لگ ريتمق بال،قمطالعبقم ردي:قدشتقآز دگان,قششمينقهمايشقملّيقعل مقوقمهند يقآ خيزد ريقوقچهارمينق
همايشقملّيقفر ايشقوقر ب,قگروهقمهند يقآ خيزد ريقد نشكدهقمنا عقطبيعيقوقعل مقدرياييقد نشگاهقتر يتقمدرّسق ق
 .30پ رمحمديقس،.قم.ح .رحيميان،ق،0381ق مديريتقمنا عقآبق اق تفادهق زق نجشق زقدورقوق يستمق طالعاتقجغر فيايي(ق
مطالعبقم رديق:قح زهقمنشادقيزد),قهمايشقمليقن آوريقدرقمديريتقمنا عقآب,قد نشگاهقپيامقن رقمهريزقيزد ق
 .31پ رمحمديقس،.قم.ح .رحيميان،ق،0381ق تعيينقتبخيرقوقتعرققو قعيقت طق نجشق زقدورقوق رر يق هميتقوقنقشقآنق
درقحفاظتقوقمديريتق هينبقمنا عقآبقدرقيكقح زهقآ خيزقق(مطالعبقم ردي:قح زهقآ خيزقمنشادقدرق تانقيزد) ,ق ولينق
همايشقمليقژئ ماتيكقدرقمنا عقطبيعيقوقمحيطقزيست,قد نشگاهقتهر ن .ق
 .33پ رمحمدي قس ،.قم.ح .رحيميان ،ق ،0381ق رر ي قتاثير قپساب ق ازيافتي قتصفيبقخانب قيزد ق ر قروند قت عب قپ شش قگياهيق
منطقب ق ب قكمك قتصاوير قماه رهق ي قلند ت ،قچكيده قمقاالت قدومين ق مينار قملي ق"جايگاه قآ هاي ق ازيافتي قو قپساب قدر
مديريتقمنا عقآب،قكار ردهاقدرقكشاورزيقوقفضايق بز" ،مشهد .ق
 .31د ت ر ني قم .قت،.ق قس.قپ رمحمدي،قم.ح .رحيميان،ق،0381ق رآوردقتبخيرقوقتعرققو قعيقگياهقپستبق بقكمكق نجشق زق
دور قو ق لگ ريتم ق بال(مطالعب قم ردي ق اغات قپستب ق ردكان قيزد) ،ق مين قهمايش قملي قمديريت قشبكب قهاي قآ ياري قوق
زهكشي،قد نشگاهقشهيدقچمر نق ه ز،قد نشكدهقمهند يقعل مقآب ق
 .31پ رمحمدي قس ،.قم.ح .رحيميان ،ق ،0381ق رر ي قنياز قآ ي قگندم قتحت قتاثير قعدم ققطعيت ق ناري هاي ق نتشار قگازهايق
گلخانب يقدرقدهبقهايق1101-1131ق ميالدي(قمطالعبقم رديقدشتقآز دگان)،ق مينقهمايشقمليقمديريتقشبكبقهايق
آ ياريقوقزهكشي،قد نشگاهقشهيدقچمر نق ه ز،قد نشكدهقمهند يقعل مقآب ق
 .36رحيميان م .ح ،.قم.قج.قرو تا،قن.ق ليم،قم.قكريميقز رچي،قغ.قح.قرنجبر،قي.قهاشميقنژ د،قح.قرز قيان،ق .قآ يارقوقس.قم.ق
آتشي،ق، 0311ق رر يق مكانق هب دقمديريتقوقمصرفق هينبقآبقدرق ر ضيقزر عيقش رقدرقمنطقبق رك ه،ق ولين قهمايشق
منطقبق يقت عبقمنا عقآب،قد نشگاهقآز دق الميقو حدق رك ه.
قائمينياقع.م،.قم.قع.قمشك ه،قم.ح .رحيميان،ق،0310قفناوريقنان قوقكار ردقآنقدرقمقا لبق اق يا انقز يي،ق ولينقكنفر نسق
ق
.33
مليقكار ردقنان قدرقعل مقكشاورزيقوقمنا عقطبيعي،قد نشگاهقتهر ن.
قبادينيا ،قم .قشير نقتفتي،ق،0310قتجار يق زق يجادقشبكبقچاهكقهايقمشاهد تيقآبقزيرزمينيقدرق
ق
 .38رحيميان م.ح ،.قم .ق
تان قخ ز تان ،قچهارمين قكنفر نس قملي قتجر ب قهاي ق اخت قتا يسات قآ ي قو قشبكب قهاي قآ ياري قو قزهكشي ،قد نشگاهق
تهر ن،قگروهقمهند يقآ ياريقوقآ اد ني
 .31رحيميان م.ح،.قم.قج.قرو تا،قح.قرز قيان،قس.قم.قآتشي،ق،0310ق رتقاءقشاخصقكارآييقمصرفقآبقدرقشر يطقش رق زقطري ق
مديريتقمزرعب،ق ولينقهمايشقمليقمديريتقآبقدرقمزرعب،قم سبقتحقيقاتقخاكقوقآب،قكرجقص .011.ق
مقاالتقچاپقشدهقدرقمجالتقد خلي :ق
 .0عبد للهيقج،.قم.ح .رحيميانق،قك.قدشتكيانق،قم.قشاد ن،ق،0381ق رر يقتغييرقكار ريق ر ضيقرويقپ ششقگياهيقمناط ق
شهريق اق كارگيريق نجشق زقدور،قفصلنامبقعل مقوقتكن ل ژيقمحيطقزيست،قشمارهق13ق،قصق13ق .ق
 .1عبد للهيقج،.قم.ح .رحيميان،ق .ع.قكريمي،ق،0381قتعيينقزمانقمنا بق تفادهق زقتصاويرقماه رهق يقجهتققمطالعبق
 .3تاغز رهايقكشتقشدهقرويقشنهايقرو نقدرقمنطقبق شكذر،قفصلنامبقجنگلقوقمرتع،قشمارهق68قوق،61قصق .11ق
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 پژوهشگرقنم نبقمركزقمليقتحقيقاتقش ريقدرق الق0381
 پژوهشگرق رگزيدهقجشن رهقعلمقتاقعملق تانقيزدقدرق الق0311
مشاورقپايانقنامب ق
 محمديكيا قص ،.ق ،0310قپهنبق ندي قتبخيرتعرق ق ق تاند رد قگياه قذرت ق ا ق تفاده ق ز قد دهقهاي قزميني ،قدور نجي قوق
پاياننامب قكارشنا ي ق رشدق
درونيا ي قدر قمحيط ق امانبقهاي ق طالعات قجغر فيايي ق(مطالعب قم ردي :قكرج) ،ق ق
كهاي ق ق
تكني ق
مهند ي قآب قگر يش قآ ياري قو قزهكشي ،قد نشكده قمهند ي قو قفناوري قكشاورزي ،قد نشگاه قتهر ن ،ق تاد قر هنما :قتيم رق
هر ي،قمشاورق ول:قعبد لمجيدقلياقت،قمشاورقدوم:قمحمدحسنقرحيميان .ق
كارگاهقهايقعلمي،قآم زشي ق
 ك ارگاهقعلميق اقعن نقجايگاهقآ هايق ازيافتيقوقپسابقدرقمديريتقمنا عقآبق–قچالشقهاقوقر هكارها،قمشهدقمقدس،قخرد دق
 0383ق
 ك ارگاه قعلمي ق ا قعن ن قر ندمان قآ ياري قدر قح زه قآ خيز قز ينده قرود ،قمركز قتحقيقات قكشاورزي قو قمنا ع قطبيعي ق صفهان،ق
فندماهق 0383ق
 كا رگاهقعلميق اقعن نقمديريتقجامعقزيستقمحيطيقح زهقهايقآ ريز،قمركزقتحقيقاتقكشاورزيقوقمنا عقطبيعيق صفهان،ق
فندماهق 0383ق
 كارگاه قعلمي ق ا قعن ن" Monitoring of Global Environmental Changes through the Application of Remote
Sensing for OIC Countries and IOR Regionق"قتهر ن،ق 0381ق
تدريسق ق
 كارگاهقآم زشي:ق"ر ندمانقآ ياريقوقروشهايقپ ششق نهار"،قيزد،قمجتمعقآم زشقمالصدر ،ق 0381ق
 دورهقآم زشقضمنقخدمت:ق"مهارتقپنجمقICDLق،ق كسس"،قيزد،قمجتمعقآم زشقمالصدر ،ق 0381ق
 روزقمزرعب"ق هب دقمديريتقوقمصرفق هينبقآبقدرقشر يطقش رق"،ق رك ه،ق رديبهشتق 0311ق
 روزقمزرعب"ق هب دقمديريتقوقمصرفق هينبقآب"،قيزدق-ق رك ه،قخرد دق0311
 كارگاهقآم زشيق" تفادهق زقد تگاهق لقاءگرق لكترومغناطيسق() EM38قدرقپايشقش ريقخاك"،قشير ز،قمهرماهق0310
طر حيقوق رنامبقن يسيقنرمق فز ر ق
 رنامبقن يسيقنرمق فز ريق ر يقمحا ببقوقطر حيقكانالهايقغيرفر ايشي،ق DONECSق
 رنامبقن يسيقنرمق فز ريق ادهق ر يقمحا ببققطرقل لبق بقروشقهيزنقويليامز،ق DiaCalcق
 رنامبقن يسيقنرمق فز ريق ر يقتخمينقعملكردقحد كثرقمحص التقزر عيق رق اسقروشقفائ ق،33ق Ymaxق
 رنامبقن يسيقنرمق فز ريق ر يق صالحقضريبق ازتا شقدرقتصاويرقماه رهق يقم ديس،ق RCFق
 رنامبقن يسيقچندقنرمق فز رق انكق طالعاتيقدرقزمينبق انكق طالعاتقطرحقهايقتحقيقاتي،ق انكق طالعاتقپر نليقوق ...ق
اير ق
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رپر تق خشقتحقيقاتقآ ياريقوقفيزيكقخاكقمركزقمليقتحقيقاتقش ريق( زق الق0311قتاقكن ن) ق
عض قكميتبقعلميقفنيقمركزقمليقتحقيقاتقش ريق( زق الق0311قتاقكن ن) ق
عض قكميتبقش ر يقپژوهشيقمركزقمليقتحقيقاتقش ريق( زق الق0311قتاقكن ن) ق
عض قكميتبق قتصاديقمركزقمليقتحقيقاتقش ريق( زق الق0311قتاقكن ن) ق

آدرس ق
يزد،ق نتهايق ل رقآز دگان،قخيا انقنهالستان،قمركزقمليقتحقيقاتقش ري،قتلفن:ق،3101300قفاكس:ق3101301قهمر ه:ق
11033188111ق ق

